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На 29.01.2021 г. се проведе Церемония по 

награждаване на победителите от 1-ва Национална класация 

Digital-Teach Blogs BG Целта на ежегодната класация за 

професионално разработени дигитални учителски блог 

решения е споделянето на знания сред образоватeлните 

общности в България. 

Първо място в категория „Общност, култура и символи“  бе 

присъдена на г-жа Лиляна Николова и  връчениа от 

Еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, 

културата, образованието и младежта на Европейския Съюз 

г-жа Мария Габриeл. 

„Новите цифрови технологии заемат важно място в учебния 

процес. Те никога няма да могат да 

заместят преподавателите, но могат да 

бъдат източник на възможности и решения. 

Вярвам, че технологиите в ръцете на добре 

подготвен учител могат да преобразят 

учебния процес.!“ – каза още на 

церемонията госпожа Габриел 

 

Концепцията за създаване на ученически уеб сайт се зароди през 2019 година като 

предизвикателство към ученици от 5 и 6 клас, които участваха в извънкласни занимания по 

интереси. Целта  е да се предостави свободно и достъпно съдържание с учебни ресурси, 

образователни игри, конкурси. Идеята е поднесената информация да се използва от широк кръг 

потребители с образователна и развлекателна цел. Сайтът е насочен към ученици от начален и 

прогимназиален етап на обучение и е с опростен и цветово подбран дизайн. Косвена целева група 

са родителите, които искат да намерят предпочитани любопитни факти и съвети за работата ни в 

часовете по Компютърно моделиране. Специално внимание обръщаме  на дизайна, логическата 

организираност, полезността на съдържанието, навигацията, които засягат ангажираността на 

потребителите.  Уеб сайтът ясно следва своята цел, безпристрастност и ефективност - 

информацията е представена по начин, по който потребителите могат бързо да намерят това,  от 

което се нуждаят.  

Предлага се ангажиращо съдържание, дигитални уроци, инструменти за творческо 

сътрудничество и практически учебни ресурси, за да предоставят всичко необходимо, да обвържат 

всички учащи се и да създадат възпитателно въздействие в учебната среда. Всички уроци са 

създадени с цел разширяване на креативността и критичното мислене. Напоследък онлайн 

образованието  придобива популярност във всички части на света. Тази форма на обучение носи 

нещо ново и разрушава монотонността на традиционното училищно обучение.  Дейностите и 

уроците в уеб сайта са по-различни от редовното училище - има повече свобода и гъвкавост, тъй 

http://www.daskalo.com/lilynanikolova


като всеки решава кога започва и кога приключва. Традиционните книги и тетрадки се заменят с 

дигитални и интерактивни мултимедийни елементи. 

Ученическият ни уеб сайт е съществен инструмент, тъй като това е директен начин за 

всички заинтересовани лица да получат исканата информация от първа ръка. Могат да получат 

отговори в рамките на сайта, които ще оптимизират работата им в часовете по Компютърно 

моделиране или Информационни технологии. Учене по различни начини в мрежата и ситуацията 

ни позволява да изпробваме идеи многократно, правейки модификации, виждайки какво работи и 

какво не. Използвайки този опит, ние усъвършенстваме нашите концепции и се адаптираме към 

нуждите на ученика. Не вярваме, че има един подход, подходящ за всички учащи, какъвто е 

случаят в традиционната класна стая, диктуването на термини от дъската е равносилно на изгубено 

време. Искаме да влезем уверено в бъдещето, използвайки все по-достъпни методи, с които да 

възпитаваме, образоваме и забавляваме.  Имаме всичко необходимо за да мотивираме учениците, 

като ги ангажираме в тяхното собствено обучение. Даваме им възможност да преследват 

собствените си интереси, да вземат решения за това как ще намерят отговори и ще решат 

проблеми. Мотивираме ги да участват активно, като предлагаме и привлекателен начин за 

придобиване на дигитални умения. 

   

 

 


